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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Negara Republik Indonesia masih menyandang status sebagai negara 

berkembang. Padahal secara geografis letak Indonesia sangat strategis dan dikenal 

juga sebagai negara maritim dan sebagaian besar penduduk bermata pencaharian 

sebagai petani (agraris). Namun pernyataan itu tidak sesuai dengan kondisi yang 

terjadi pada saat sekarang ini. Walaupun NKRI sudah dinyatakan merdeka namun 

bagi rakyatnya sendiri mereka belum merdeka. Setiap tahun pengangguran yang 

bertambah karena kurangnya lapangan kerja, kemiskinan yang masih belum 

teratasi, bahan pangan yang semakin mahal, serta  biaya kesehatan dan biaya 

pendidikan yang semakin hari semakin mahal. Tetapi walaupun demikian 

masyarakat harus mentaati peraturan dan norma yang berlaku salah satu aturan 

yang harus ditaati adalah pendaftaran penduduk. 

Masyarakat di tuntut untuk taat akan peraturan yang telah ditetapkan, baik 

yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun peraturan yang ditetapkan oleh 

pemerintah daerah. Peraturan-peraturan itu telah dimiliki oleh seorang anak yang 

baru lahir. Ketika seorang anak dilahirkan, setiap orang tua wajib melaporkan 

kelahiran anak mereka kepada instansi terkait untuk di data dan mendapatkan 

pengakuan sebagai warga negara yang disebut dengan akta kelahiran. 

Akta kelahiran merupakan bukti legal hubungan keperdataan seorang anak 

dengan ayah dan ibunya. Dalam akta tersebut dijelaskan tentang siapa nama orang 

tua baik ayah maupun ibunya. Jika seorang ibu melahirkan tanpa ayah atau status 
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perkawinannya tidak terdaftar, maka dalam akta kelahiran hanya dicantumkan 

nama ibunya, sehingga dalam hal ini si anak hanya memiliki hubungan 

keperdataan dengan ibunya saja. Akta kelahiran penting untuk dimiliki oleh 

seorang karena digunakan pada saat mengurus pendidikan atau mengurus 

dokumen lainnya seperti paspor. 

Kurangnya minat masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran jugak 

disebabkan  oleh peraturan/ketentuan yang berlaku diantaranya menerapkan azaz 

peristiwa dan penetapan pengadilan bagi anak lahir lebih dari 1 (satu) tahun. 

Untuk itu diharapakan pemerintah memberikan kemudahan dalam pengurusan 

akta kelahiran dengan merevisi peraturan dan ketentuan yang ada, kapan perlu 

dapat menggratiskan dalam setiap pengurusan Administrasi Kependudukan. 

Dalam hal ini, akta kelahiran diurus oleh instansi terkait yaitu Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, khususnya di Bidang 

Pencatatan Sipil. Tata cara dan prosedur pembuatan akta kelahiran telah 

ditetapkan dan telah disosialisasikan kepada masyarakat. Dengan adanya 

sosialisasi yang diberikan, masyarakat terutama para orang tua paham akan 

tanggung jawabnya. Pada saat sekarang ini banyak kasus yang terjadi terutama 

dalam pembuatan akta kelahiran. Walaupun pemerintah daerah telah menetapkan 

denda kepada anak yang terlambat dalam pembuatan akta kelahiran, namun para 

orang tua masih lalai untuk membuat akta kelahiran. Denda yang diberikan 

kepada masyarakat tidak terlalu berat. Batas keterlambatan pelaporan 60 ( enam 

puluh) hari dikenakan biaya untuk Warga Negara Indonesia : Rp. 50.000 dan 

untuk Warga Negara Asing : Rp. 200.000. Biaya ini berdasarkan Peraturan 

Daerah Kota Pekanbaru No. 02 Tahun 2012. 
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Kinerja pegawai disdukcapil merupakan upaya pelaksanaan kegiatan yang 

berhubungan dengan pemberian pelayanan yang berlangsung dalam proses 

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan antara dinas kependudukan catatan sipil. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru merupakan salah satu 

instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam rangka 

mencapai tujuan nasional. Untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab 

diperlukan adanya suatu peraturan dan kebijaksanaan yang digunakan untuk 

mengatur proses kegiatan dalam instansi tersebut. 

Agar kinerja dalam memberikan pelayanan berjalan sesuai dengan tupoksi 

yang berlaku  perlu adanya penilaian prestasi kerja yang diberikan kepada para 

pegawai. Dengan adanya penilaian prestasi kerja dalam bentuk catatan-catatan 

penilai yang menggambarkan perilaku karyawan sangat baik atau sangat jelek 

dalam kaitannya dengan pelaksanaan kerja. Diharapkan suatu pekerjaan dapat 

dilakukan dengan efektif dan efisien.  

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota pekanbaru juga harus 

mempunyai sarana dan prasarana yang mendukung dan dilengkapi dengan SDM 

yang handal untuk dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota pekanbaru yang 

bekerja dianggap belum baik baik. Untuk menciptakan kesadaran pegawai akan 

tugas dan mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap kepuasan masyarakat 

yang identik dengan kinerja pegawai , loyalitas dan disiplin yang tinggi bagi 

setiap Pegawai Negeri Sipil, akan berjalan dengan efektif dan efesien apabila hasil 

yang dicapai benar terlaksana sesuai dengan rencana untuk menciptakan hal 

tersebut, maka motivasi kerja pegawai sangat diperlukan dalam meningkatkan 

kinerja pegawai tersebut. 
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Namun dalam proses pencatatan kependudukan pada seksi pencatatan sipil 

di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota pekanbaru berdasarkan hasil 

observasi dan survei peneliti masih menemukan gejala-gejala dalam proses 

pembuatan akta kelahiran seperti: 

1. Jumlah penerbitan akta kelahiran setiap tahunnya menurun, karena rendahnya 

kemampuan pegawai dalam menyelesaikan tugas, seperti dalam pembuatan 

akta kelahiran. Seharusnya dapat dikerjakan dengan waktu yang telah 

ditetapkan dan tanpa biaya bagi anak yang berumur dibawah 60 hari, pada 

kenyataannya masih saja ada aparat memungut bayaran yang tidak sesuai serta 

pembuatan yang relatif lama. Peraturan standar penyelesaian akta kelahiran 

menurut UU No. 23 Tahun 2013 selambat-lambatnya 14 hari sejak 

diterimanya permohonan yang telah memenuhi syarat. Namun pada 

kenyataannya penyelesaian akta kelahiran ini melebihi waktu yang telah 

ditentukan bahkan bisa sampai berbulan-bulan. Hal ini disebabkan oleh 

kurangnya kesadaran pegawai akan pekerjaanya. Perkembangan pencatatan 

sipil dan penerbitan akta pada seksi pencatatan disdukcapil kota pekanbaru per 

tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 1.1 : Jumlah yang Mengurus Akta Kelahiran  

 

No Tahun Pengurusan Jumlah Pengurusan 

1. Tahun 2014 30.023 Pengurusan 

2. Tahun 2015 30.525 Pengurusan 

3. Tahun 2016 30.797 Pengurusan 

4. Tahun 2017 30.800 Pengurusan 
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Tabel 1.2 :    Jumlah penerbitan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan 

 Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dari tahun 2013 s/d 

 2016 (12 kecamatan) 

 

No Tahun Penebitan Jumlah Penerbitan 

1. Tahun 2014 29.887 Akta Kelahiran 

2. Tahun 2015 29.525 Akta Kelahiran 

3. Tahun 2016 28.878 Akta Kelahiran 

4. Tahun 2017 28.565 Akta Kelahiran 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, 2018 

2. Dari informasi masyarakat bahwa pelayanan yang diberikan kurang 

memuaskan, masyarakat merasakan prosedur yang diberikan terlalu berbelit-

belit yang menyebabkan pembuatan dokumen memakan waktu yang lama dan 

masyarakat mengalami kesulitan karena harus pulang pergi untuk melengkapi 

kekurangan dokumen. Dapat kita lihat dari standar operasional prosedur 

(SOP) pembuatan akta kelahiran: 

Gambar 1.1 :  Standar Operasional Prosedur (SOP) pembuatan akta 

kelahiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemohon menyerahkan berkas dokumen (Blanko f2-01, keterangan lahir, FC 

KTP, KK, akta nikah). Apabila belum lengkap, pemohon meminta pengesahan 

Pemohon mengisi formulir f2-01 dan melengkapi berkas dokumen permohonan 

 Berkas dokumen pemohon lengkap diserahkan ke kecamatan 

 Entry data dan scan berkas persyaratan oleh kecamatan (online) 

Pengesahan dan tanda tangan pengantar pemohon akta kelahiran oleh camat 

Petugas kecamatan menyerahkan berkas persyaratan kepada disdukcapil, keluar 

resi tanda terima berkas permohonan lengkap & jadwal pengambilan dokumen 

Pembuatan SK kepala dinas tentang pencatatan kelahiran yang melampaui 60 

Petugas registrasi dokumen mencatat dan verifikasi pelaporan kelahiran pada 

buku register akta kelahiran 
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Dari SOP pembuatan akta kelahiran diatas, masyarakat merasa 

prosedur tersebut memakan waktu yang lama dikarenakan adanya pegawai 

yang berhalangan tidak masuk kantor untuk beberapa hari, adanya pegawai 

yang dinas luar, dan pegawai yang selalu menunda-nunda pekerjaannya. 

3. Pemanfaatan sarana yang ada pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan 

sipil kota pekanbaru tidak dimanfaatkan oleh pegawai dengan sebaik 

mungkin, hal ini terlihat masih banyaknya masyarakat yg memadati tempat 

pendaftaran administrasi kependudukan dengan tidak teratur. Kemudian 

masyarakat jugak enggan menunggu antrian di ruang tunggu yang sudah 

disediakan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota pekanbaru. 

Masyarakat lebih suka menunggu antrian dengan memadati tempat 

Kasi pelayanan dokumen pencatatan sipil melakukan verifikasi ulang berkas 

persyaratan pelaporan kelahiran 

Kasi administrasi pencatatan sipil melakukan paraf dokumen akta kelahiran dan 

pencetakan Kutipan akta kelahiran 

Kasi pelayanan dokumen pencatatan sipil melakukan paraf dokumen akta 

kelahiran 

Kabid pencatatan sipil melakukan paraf dokumen akta kelahiran dan 

pencetakan kutipan akta kelahiran 

Kepala disdukcapil melakukan paraf dokumen akta kelahiran dan pencetakan 

kutipan akta kelahiran dan kasi administrasi pencatatan sipil melakukan scan 

Penyerahan dokumen kutipan akta kelahiran kepada pemohon oleh kecamatan 
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pendaftaran administrasi kependudukan. Hal ini bisa dilihat pada bagian 

lampiran. 

Sejalan dengan yang telah diuraikan diatas, bahwa disdukcapil merupakan 

salah instansi  di kota pekanbaru yang mempunyai struktur organisasi pemerintah. 

Didalam menjalankan tugas yang dilaksanakan oleh aparat atau pegawai 

disdukcapil yang mana kinerja pegawai pada disdukcapil  diduga kurang baik, 

sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dengan memasukkan penelitian pada kinerja 

pegawai yang diduga kurang baik. 

Dari latar belakang masalah diatas yang ditemui dilapangan maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitan dengan judul “ ANALISIS KINERJA 

PEGAWAI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM MELAYANI 

PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN “ 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang  dan  gejala-gejala  yang  ditemui, maka  dapat 

ditarik perumusan  masalah dalam  penelitian ini sebagai berikut :  

1. Bagaimana kinerja pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Pekanbaru dalam melayani pembuatan akta kelahiran? 

2. Apa saja faktor penghambat kinerja pegawai Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Dalam Melayani Pembuatan Akta 

Kelahiran? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui kinerja pegawai Dinas Kependudukan dan Pncatatan 

Sipil Kota Pekanbaru Dalam Melayani Pembuatan Akta Kelahiran. 

2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam kinerja pegawai Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Dalam Melayani 

Pembuatan Akta Kelahiran. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna sebagai: 

a. Untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir penulis 

melalui karya ilmiah ini serta menerapkan teori-teori yang penulis peroleh 

selama perkuliahan. 

b. Sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat atau pihak yang 

terkait untuk mengetahui kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan 

pembuatan akta kelahiran kepada masyarakat pada Dinas Kependudukan 

Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. 

c. Sebagai bahan acuan dan informasi bagi peneliti berikutnya yang ingin 

mengadakan penelitian lebih lanjut 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dari penulisan ini, 

penulis membaginya kedalam enam bab, sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Berisikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 
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BAB II : LANDASAN TEORI 

 Berisikan beberapa pengertian yang menunjang terhadap 

penelitian ini, seperti Konsep Kinerja, Konsep Perilaku Individu 

Dan Konsep Motivasi, Kinerja Dalam Pandangan Islam, Defenisi 

Konsep, Kerangka Pemikiran, Konsep Operasional, dan 

Penelitian Terdahulu. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

  Berisikan tentang Lokasi dan Waktu Penelitian, Sumber Data, 

Metode Pengumpulan Data, Subjek Penelitian, dan Metode 

Analisis Data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

BAB  ini  penulis  mengemukakan  tentang  sejarah  singkat Dinas     

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru,  struktur  

organisasi  dan uraian tugas dinas ini. 

BAB V : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

BAB ini berisikan  tentang hasil penelitian dan  pembahasan yang 

mencakup  kinerja pegawai Dinas  Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Pekanbaru. 

BAB VI : PENUTUP 

BAB   ini  merupakan   BAB   penutup   yang  menguraikan     

kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang berhubungan 

dengan pembahasan dalam penelitian ini.  

 


